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een

Samsung
Soundbar (HW-N850)

 & 10 4K films
op Rakuten TV

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
03 434 69 39
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87
Sint Job • Brugstraat 21 
03 297 75 56

Voucher 1 GRATIS testsessie 
3 afslanktoestellen t.e.m. 29/4 en 
extra GRATIS sessies t.e.m. 31/3*

‘t AfslankHuys
de workout met garantie

Ook te Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Beerse, Berchem, Beveren, 
Boechout, Brugge, Deurne, Eeklo, Essen, Geel, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Keerbergen, Lier, Nijlen, Sint-Katelijne-Waver.

*Enkel nieuwe klanten 

EXTRA VOORDEEL BIJ START!
Nieuwe exclusieve producten bij Slimway 

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

E L  N I D O ,  P A L A W A N
P H I L I P P I N E S

Optiek De Beenhouwer
Dokter Roosensplein 19

2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45

ACTIE :
Multifocale

Zonneglazen -50%

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

DUBBEL OP DE KLANTENKAART !
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

-

een ongelukkige val op een trampoline maakte abrupt een einde 
aan dit alles. Ken is op dat ogenblik 28 jaar en wordt plots wakker 

-
-

BOEKVOORSTELLING YES YOU KEN

www.denoogst.com

De tuin van

W W W . D E T U I N VA N E D E N . C O M

Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be

Like us on facebook 
Openingsuren: Woe tot vrij: 10 - 18 uur - Zat, zon- en feestdagen: 10 - 17 uur

Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

Mooie collectie industriele,
landelijke binnenmeubelen 

Open op Paaszondag 
          en Paasmaandag

Bezoek onze webshop, wekelijks acties en koopjes

GROTE KEUZE KWALITATIEVE 

TUINMEUBELEN 

AAN KNALPRIJZEN 
VOOR IEDERS BUDGET

80% vd meubelen voorradig 



Brasschaatse Film,     Nr. 16,     17-4-2019  3

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

      Giovane Brasschaat

Open dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18u. 

easy to wear, easy to love

JURKEN
SPECIAL

10% korting
op onze ruime keuze jurken

20% korting
op geselecteerde items*

*actie loopt tot en met zaterdag 27 april 2019
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Wij willen een goede
brandverzekering*

Nu
  

op jouw  
brandverzekering 

-20%**

Woonwens? Welkom bij Argenta.
Kom langs en vertrek met een voordelige 
premie en een gerust gemoed.

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

argenta.be

* De polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+ zijn een verzekering naar Belgisch recht, 
aangeboden door Argenta Assuranties nv. Het informatiedocument over deze verzekeringspro-
ducten kun je raadplegen op argenta.be of bij je kantoorhouder.

** Actie geldig op de brandverzekering voor nieuwe polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd 
Wonen+ afgesloten tussen 18.02.2019 en 31.03.2019. Raadpleeg de actievoorwaarden op 
argenta.be.

Actie geldig t.e.m. 31 mei 2019.

Meer informatie op www.miele.be/wonderbox

Ontvang

t.w.v. €120
bij aankoop van een Miele wasmachine

met Twindos en/of Powerwash

een

Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaar-
lijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger) Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentijdlei 15 MtH

Chocolade eieren, ‘La 
Praline’ Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15-17 uur

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Man zoekt werk, afbr. 
bezetten, schild., tuinw. 
0483/720 562 (Hami)

Te huur: Schoten Zamen-

gevloer. en gesch. Inger. 
kkn + afwasm. en berging. 
2 slpk + bur., nw bdk, + wc. 
€770/mnd + €35 k. Bez.: 
zat. 14-16u en di. 19-20u. 
Tel. 0475/616 200

Te huur: 2 slpk app. Veld-
str. 8/2, onmid. beschik-
baar. T. 0479/381 137

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 17 april
Dagsoep

Stoofvlees met frietjes

Donderdag 18 april
Dagsoep

Gevulde courgette op 
Italiaanse wijze 

Vrijdag 19 april
Dagsoep

Wiener Schnitzel 
met Duitse sla

Maandag 22 april
Paasmenu 
van de chef

€ 32

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze  “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1250
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

De werkgroep Broederlijk Delen Brasschaat bedankt eenieder 
die vrijdag 29 maart 2019 weer bereid was om voor één keer 

opoldslei 24 te Brasschaat. Op het einde van de dag hadden 
we de mooie som van € 346 ingezameld voor de projecten van 

voeding en armoede kan aangaan o.a. door een deel van de 

“maïs dieet” en de rest te verkopen op de lokale markt. Dank ook 

digheid. Werkgroep Broederlijk Delen Brasschaat.

BEDANKT “KOFFIESTOPPERS” 
IN COLRUYT BRASSCHAAT

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

GEVRAAGD:
STUDENTEN

v. zat, zon, woe, do, vrij

VERKOOPSTER
15 u./week

BROOD 3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van hunsel

Patio Donk
03 645 04 47

DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

bekrachtigden de Verenigde Naties de 17 doelstellingen voor 

om doelstellingen te bereiken. 

45 20 43.
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BREDABAAN 225
BRASSCHAAT

Open woe - za: 10u-18u

Ontdek het volledige programma op
www.combidee.be/nieuws of op facebook 

DEGUSTATIE

BELEVENISZATERDAG
27 april 2019

Workshops

Rad van
geschenken

Bredabaan 662 • 2930 Brasschaat

Gevraagd

meer info: 03/663.48.90 • 0496/836 386

HULPKOK
Voltijds contract • Nederlandstalig

Gemotiveerd, zelfstandig werken, leergierig
Ma./di. en elke voormiddag vrij

STUDENT AFWASSER 
 voor zaterdag

Regio: Ekeren - Kapellen - Brasschaat
Het funerarium van Christophe te Mariaburg, is
geopend. Iedereen heeft de mogelijkheid om in een 
warme en huiselijke sfeer afscheid te nemen van een
overledene. Het funerarium is gelegen op de grens 
met Kapellen-Ekeren-Brasschaat.

Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren

Christophe is gediplomeerd
en heeft 13 jaar ervaring.

christophebruyneel.be

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225

Ontdek de meest exclusieve Zuid-Afrikaanse wijnen en andere wereldwijnen

Wijndegustatie
Groot wereldwijnen-degustatieweekend

Eric

Wanneer? Zaterdag 20/04/19 van 14u - 19u • zondag 21/04/19 van 14u - 18u
Maandag 22/04/19 van 14u - 18u

De Wingerdstok
Lage Kaart 5
2930 Brasschaat (Mariaburg)

E-mail: dewingerdstok@live.be

Tel.: 03/665 24 31
GSM: 0477/191 027

www.dewingerdstok.be

Neem je tijd om te proeven, wanneer jij dat wil, 
breng je familie en/of vrienden mee en kies je wijn voor deze zomer

“Almal is baie welkom”

Naar jaarlijkse traditie sinds 2014 ging op 1 april in de diensten-
centra van Brasschaat de 1-april-vis-quiz door.  Op de 3 locaties 
wordt eerst een plaatselijke strijd gestreden om een winnende 
ploeg van quizzers te vinden.  Super leuk... veel  enthousias-
me...   veel plezier en leuke teamspirit.  De afwezigen hadden 
ongelijk. Er werd even veel plezier gemaakt of men nu won of 
niet. Al de ploegen waren sterk en de punten van de deelnemers 
lagen dan ook erg dicht bij elkaar, zo bleef het spannend tot de 
laatste vragen.
Om een super-winnaarsploeg te vinden werd een laatste ronde 
tegen de tijd gespeeld tussen de winnende ploegen van elke 
locatie   De ploegen die niet gewonnen hadden, konden toch 
hun enthousiasme en spirit niet onderdrukken en bleven vol 

porteren voor ‘hun’ dienstencentrum staat hoog in het vaandel!!
De overwinning ging dit jaar naar de ploeg ‘Velodrome’ in het 
dienstencentrum Antverpia (foto). Een pluim op de hoed van 

zo een leuk evenement van te maken.

1-APRIL-VIS-QUIZ
BRASSCHAATSE DIENSTENCENTRA
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PROFICIAT VOOR 150 EN 125 BLOEDGIFTEN

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, te-
gels, gyproc, loodgieterij. 

€8,5/u. 0497/228 871

Te koop: Te renoveren 
app. Bredabaan 423, 3e 
verd., 2 slpk, met of zon-
der gar. 03 664 30 26

Te koop gevraagd: in-
boedels, antiek, brocante, 
brons, zilver, munten. Te-
vens volledig leegmaken 
woning, winkel, maga-
zijn. Bel 7/7 vrijblijvend 
0495/233 678 

Te huur: Brass. C. in rust. 
geb. app. 1e V. lift, 2slpk, 
2 toil., zonter. Donksest. 
14. T. 03/651 77 68 

Afbraak, opruimings en 
schilderwerken als ook 
asbestpl. 0499 817 663

Dakherstellingen, ver-
nieuwen isolatie, dakgo-
ten. 0489/717 125
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 
www.rodenburghomeandgarden.com

Het voorjaar is 
bij ons begonnen!

Paasbrunch 
zondag 21 april & maandag 22 april a.s.

10.00 t/m 13.00 uur  

1e 

& 2e paasdag 

paashaas 
aanwezig!

In de sfeervolle ambiance van ons tuincafé
serveren wij een ongekend riant buffet!

Wat kan u verwachten:
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       2019 is een bijzonder jubileumjaar
              voor De Meyer Uitvaart:

DE MEYER
UITVAARTWINKEL / KANTOOR

Bredabaan 216, Brasschaat Veldstraat 32 - 34, BrasschaatBredabaan 654, Brasschaat

DE MEYER
UITVAARTVILLA Noorderkempen

DE MEYER
UITVAARTSALONS

WE VIEREN DIT MOOIE JUBILEUM MET EEN OPENDEURDAG
Iedereen welkom in de Uitvaartsalons, Veldstraat 32 - 34 te Brasschaat

op zaterdag 20 april van 14 tot 20 u.

135 jaar bestaan van de zaak  • 10 jaar Uitvaartvilla  •
5 jaar Uitvaartwinkel

en na bijna 40 jaar in bedrijf nu ook
een compleet vernieuwd en fors uitgebreid Funerarium

met een nieuwe naam:

DE “UITVAARTSALONS”
VOORZIEN VAN:

• een eigentijds, modern en verwelkomend interieur
• verdubbelde bergingscapaciteit

• gevoelig grotere groetkamers (waarvan één met 24‐u. toegankelijkheid)

EN BOVENDIEN INTEGRATIE VAN:

• een nieuwe aula voor intieme uitvaartplechtigheden tot 50 personen

“Uitvaartsalons”, naar de Engelse term “Funeral Parlour” voor begrafenisonderneming.
“Uitvaartsalons”, omdat we alle ruimten als salon hebben ingericht.

“Uitvaartsalons”, als origineel en uitnodigender klinkend alternatief,
in plaats van het al te gebruikelijke “uitvaartcentrum” en dergelijke.
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WE DON’T RUN. WE RIDE.
KRUISWEG 79 - WUUSTWEZEL - GRATIS INKOM

BROMMERRIT: INSCHRIJVING VAN 12U00 TOT 14U00
SPRINGKASTEEL - FOOD - DRINKS

EVENING:
- DJ ALAIN (EXECUTE) -

Iedereen welkom op ons 

Gestart als Brasschaat Klassiek is er nu de 6de editie van "Klassiek in het Park". 
Dit jaar werd er niet gekozen voor werken van diverse componisten maar wel 
voor de mooiste vertolkingen uit de opera Carmen van George Bizet. Het spreekt 
voor zich dat niet de hele opera zal uitgevoerd worden. Artistiek directeur, diri-
gent en zonder overdrijven “Grootmeester” Robert Groslot kiest voor de mooiste 
aria's, orkestrale en koorstukken. We kunnen rekenen op muzikale hoogtepun-
ten, top vocalisten, stuk voor stuk laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd 
voor zang: Mezzosopraan Héloise Mas als Carmen, Sopraan Charlotte Wajnberg 
als Michaela, Bariton Werner Van Mechelen als Escamillo en Tenor Stefaan Ci-
folelli als Don José, het vertrouwde koor Fine Fleur en uiteraard The Groslot 
Gala Orchestra. Carl Huybrechts zal het verhaal van deze opera als verteller 
aan elkaar praten. Er werd dit jaar gekozen voor 1 datum: zaterdag 13 juli. Dit 
omdat er 2 dagen voordien het 11 juli feest doorgaat op hetzelfde podium. Het 
ombouwen van dit podium vraagt enorm veel werk. Naargelang de voorverkoop 
zijn de organisatoren wel voorbereid om eventueel een extra concert in te lassen 

de kant en is het tijd voor een uur lang Weense walsen en tango's. Opnieuw een 
gooi naar het wereldrecord van het grootste walsbal in open lucht ook ditmaal 
met het ballet Pivolté. Er zijn wandeltickets, gereserveerde zitplaatsen, Silver Vip 
& Golden VIP arrangementen. Het concert start stipt om 20u maar reeds vanaf 
18u kan het publiek kuieren in de prachtige rozentuin en tussen de fonteinen. 
Bezoek de standjes met drankjes en amuses. Elke bezoeker krijgt trouwens een 
gratis aperitief. Meer info en prijzen kan u vinden op: www.klassiekinhetpark.be.
Tel. 070 345 345 of reservatie via de Brasschaatse BIB in het centrum.

KLASSIEK IN HET PARK 2019

We zijn open met Pasen 
en Paasmaandag van

 8u30 tot 17u30. 

Nieuw: charcuterietoog open
 tot 16u00 !

Kom ook ons vers geperst 
sinaasappelsap proeven!

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN, HORTENSIA’S, 
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

OPENDEURDAGEN VZW +3 CENTRUM, REMISE
In de kijker: talen, wijn,PC/GSM/tablet,… Op 27 en 28 april zetten 
wij onze deuren open: zaterdag van 11 u tot 17 u, zondag van 11 u 
tot 16 u. Tijdens deze opendeurdagen kan u kennismaken met ons 
cursussenpakket voor 55+. Een grote waaier taalcursussen aan 
democratische prijzen waaronder Engels, Duits, Frans, Spaans, Itali-

tekenen, schilderen, naaien en een wijncursus. In samenwerking met 
LBC bieden we ook PC-cursussen aan : initiatie, internet, fotobewer-
king, Android, iPhone-iPad… Als u ons een bezoekje brengt, kan u 
kennismaken met onze lesgevers voor een informatieve babbel. De 
toegang is gratis. Remise, Graaf Reusensdreef 1, 2930 Brasschaat

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Te huur: gedeeld ma-
gazijn, Schoten, 50m². 
300€/mnd 0473 848 463 

Ik zoek beelden in ivoor, 
ook in brons, Liebig-pren-
ten, zilver, zakuurwerken, 
kleine klokjes, bronzen 
schauwgarnituren, oude 
postkaarten uit dorpjes. 
03/313 84 58

Comp. probl.: Ik k. a. huis 
herst. sneldienst 0496/383 
015. Verk. comp. o. m.

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betal ing. 

www.goldcompany.be

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466

Tuinonderhoud vanaf € 
12 excl. btw. 0487/715 534 

Schilderwerken binnen/
buiten. Gratis bestek.
Kristof. 0479/178 474

EPC/Elektr.  keuring 
energie-EPC@telenet.be
of 0475 606 404

Algemene renov. werk, 
pvc ramen, deuren en ve-
randa’s. Gsm 0487/323 487

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Te huur: app 1ste V Koe-
koeklaan 7 Brasschaat 2 
slpks, dressing, badk, ap 
wc, liv, kkn, garage, gn lift 
vrij 01/05, €790/m, 
0477 632 248

Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15 - 17 u

Strips gezocht. Ik koop 
oude en nieuwe strips. Tel. 
0471/294 474

Gedipl. pedicure & mani-
cure komt aan huis. Agnies-
zka. Gsm: 0484/949 951

Alle bestratingswerken 
Marlux 15x15x6 vanaf € 
35/m² geleverd en ge-
plaatst. 0487/715 534

Betaalbaar aanleggen 
van uw tuin, www.vital
gardens.be. 0487/715 534
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Bloemen- en plantenkwekerij

Wij kweken voor u:
vaste planten, zomerbloeiers, kruiden, groenteplanten, enz...

12.000 m² overdekte tuin

Overbroekstraat 25A
Overbroek - Brecht

0477 90 50 60
0477 90 50 70

Vanaf april tot eind juni:
alle werkdagen open:

van 9 tot 18 uur

Zaterdag en zondag
van 10 tot 16 uur

Andere maanden zie website:
www.detuinvanjos.be

detuinvanjos@telenet.be
                                             

      detuinvanjos

Wij wensen iedereen een Zalige Pasen !!!!

Zonnewering  & tapijten op maat

Bredabaan 1129   •   Brasschaat M-t-H
Tel. 03 663 00 27   •   www.wemers.be

DECORATION
Wemers

88
JAAR

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits maakt bijna 3 mil-
joen euro vrij om extra plaatsen te creëren in Brasschaat. Er 
worden 232 extra plaatsen voorzien in het secundair onderwijs. 
“Dankzij de capaciteitsmonitor was aangetoond dat Brasschaat 
nood heeft aan deze extra plaatsen. Er is een groei van het leer-
lingenaantal in het secundair onderwijs” zegt Dirk de Kort.
De volgende 3 jaar komen er 18.500 plaatsen bij in 135 scholen 
in heel Vlaanderen en Brussel. Het gaat om 16.200 plaatsen in 
het secundair onderwijs en bijna 2.300 plaatsen in het basison-
derwijs. Daarvoor wordt er 151 miljoen euro geïnvesteerd. Om 
de groei duidelijk in kaart te brengen is er voor het eerst een 
capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur opgemaakt. Die weten-
schappelijke studie geeft aan wat het aanbod aan plaatsen is 
van scholen in steden en gemeenten en waar er plaatsen tekort 
zullen zijn. Zo kunnen gemeenten en scholen beter plannen en 
op lange termijn werken. Ook in Brasschaat komt er tussen 2019 
en 2021 een capaciteitsuitbreiding in het onderwijs. Minister Cre-
vits voorziet een bedrag van € 2.850.000 om 232 extra plaatsen 
te creëren in drie secundaire scholen. Concreet gaat het om 
het Sint-Michielscollege Brasschaat, Mater Dei Instituut en GO! 
Atheneum Brasschaat waar de extra plaatsen zullen komen.

BIJNA 3 MILJOEN EXTRA VOOR 
232 PLAATSEN IN SECUNDAIR 

ONDERWIJS BRASSCHAAT

MUZIEKAVOND OP ZATERDAG 4 MEI
MET DIRK DE SCHEPPER EN SNOW ON THE ROOF
We hebben een rijke muziektraditie in ons wijkcentrum.  Elk jaar slagen we erin het publiek van 
Mariaburg en wijde omgeving te laten genieten.  Ook met dit aanbod zijn we ervan overtuigd deze 
traditie op niveau te kunnen verder zetten. Ons programma bestaat uit 2 delen.  Voor de pauze 
neemt Dirk De Schepper de honneurs waar.  Hij is een singer-songwriter uit Berchem (met roots in 
Ekeren) die met zijn eigenzinnige repertoire soms aan Neil Young, maar vooral helemaal aan Dirk 
doet denken. Na de pauze tappen we uit een ander vaatje.  We brengen een succesvolle groep 
van de laatste Mariaburgse feesten naar een kleine zaal.  Snow on the roof neemt het 2e deel 
voor zijn rekening. Snow on the Roof is een coverband, met een repertoire van “the early years of 
Rock ’n’ Roll”, gebracht met akoestische gitaar, elektrische gitaar, bas en 3-stemmige zang door 
Leo Jacobs, Bart Vereecke en Chris De Winter.  Qua stijl is het Southern Folk & Country Rock te 
noemen. Het is een aangenaam, in het oor liggend, repertoire …  dat uiteraard ambiance brengt :)
We starten de avond zaterdag 4 mei om 20.00 u in het wijkcentrum.  Kaarten zijn te verkrijgen door 
een mailtje te versturen aan info@mariaburg.be en € 10 te storten op rek BE58 9730 2658 2579 
van wijkwerking Mariaburg vzw.  Aan de kassa betaal je € 12 (als er nog plaats is).

Te huur: Bredabaan 464 
2de V. Rme liv., mooi open 
kkn met toest, rme berg. v. 
was en droogkast 2 slpk, 
wc, bdkr, gr. terr., kelder, 
lift, zr rust. geb. m. lichtinv. 
€875/mnd + alg. kosten. 
gar. mog. 0478/518 214

Gezocht: tennisclub in 
kapellen zoekt tooghulp 
voor weekdagen en 
weekend 0495 54 74 29 

Te koop: Brasschaat: du 
Boislei 62 te renoveren 
bel etage woning, gara-
ge, 2 slaapkamers, tuin, 
tot opp 280 m². Prijs € 
250.000. Geen immo. Tel 
0477 283 280 
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www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.
ZEER GOEDE VERDIENSTE.

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0475/444 243 
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

TENTOONSTELLING
Van 10 tot 18 uur is 
iedereen welkom in 
Wijkcentrum Maria-
burg, Van de Weyn-
gaertplein 38, 2180 
Ekeren, waar niet al-
leen glasramen, maar 
eveneens prachtige 
tekeningen en schet-
sen van de hand van 
Van Rompuy te be-
wonderen vallen. Via 
onuitgegeven foto’s 
en documenten wordt 
het leven van deze 
minzame kunstenaar 
geëvoceerd. Daar-
naast wil het Heem-

kundig Documentatiecentrum ook aandacht vestigen op enkele 
andere verdwenen ambachten. Destijds bevonden er zich heel 
wat diamantslijperijen: industriediamant Van Hoof, Goetstou-
wers, De Wint, Wildiers, Lauwers en Temst. Ook smeden Van 
Hooydonck, Bolens en Cornelissen waren er heel actief. En 
juweliers-horlogemakers Clinckx en Matthee blijven in het ge-
heugen van de oude wijkbewoners gebrand. Ook zij ‘maakten 
het’ en krijgen aandacht op deze tentoonstelling. 
Wie wil, kan die dag ook de collectie van het Heemkundig Docu-
mentatiecentrum raadplegen, boeken en tijdschriften inkijken, 
oude postkaarten kopen, alsook de vroeger uitgegeven boeken 
en brochures van een aantal wandelingen tegen een gunstprijs 

RONDLEIDING
Tussen 15 en 16 uur staat een  rondleiding in de kerk van Maria-
burg op het programma. Ludo Van Bouwel geeft duiding over de 
glasramen van de Mariaburgse glazenier die boven de rechter 
zijdeur en in de weekkapel zijn aangebracht ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van de kerk (1986).  
DEMO ‘GLAS IN LOOD’ door Marleen Lippeveld
Marleen Lippeveld toont in de tuin van het Wijkcentrum de kne-
pen van het vak. Beginnen met het maken van een ontwerp, 
verknippen van het patroon, glas snijden, lood zetten, solde-
ren, aanbrengen van de kit en het reinigen. De vormgeving is 
hedendaags, het brandschilderen gebeurt op traditionele wijze 
maar met een eigentijds toets. 
GRATIS RECEPTIE MET LIVE MUZIEK
Van 16 tot 18 uur verwacht het Heemkundig Documentatiecen-
trum de bezoekers voor een receptie in het Wijkcentrum. Deze 
receptie wordt muzikaal opgeluisterd door het Harpduo Karisa.

ERFOEDDAG ‘HOE MAAKT U HET?’
Retrospectieve kunstglazenier Eduard Van Rompuy en ver-
dwenen ambachten in Wijkcentrum Mariaburg. Tijdens de 19de 
editie van de Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 staan  am-
bachten in de kijker. Samen met Heemkundig Documentatie-
centrum Mariaburg zet 252cc Ekeren het oeuvre van Eduard 
Van Rompuy in de kijker. 

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

KRAANMAN GEVRAAGD

Vaststellen van tuinschade 

door derden

TUINSCHADE 
EXPERTISE

Info: 
Tuinschade expertise 
7/7 - Snelle bediening

0493/172 547

Poolse mannen doen 
 be-

zetting, gyproc, betege-
len, parket, schilderen, 
afbraakwerk, Nederlands-
talig. Gratis prijsofferte. 
Referenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

huur op exclusief do-
mein te Brasschaat. Vrzn 
vn binnen en buiten pis-
te(60x20),2 padox,3grote 
weide’s, zadelkamer, sola-
rium, 2 wsplaatsen. Idiale 
locatie. +32(0)493 433 
709 of info@lshorses.com

Wij zoeken een

DIENSTER/
KELNER
4 dagen per week

Full-time

0475 623 104 

Patrick
pedicure

0486 723 559
Ik kom aan huis na afspraak
www.pedicurepatrick.be

Juwel ie r 
Denys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83

Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

 elektrisch ma-
ken, voorzetrol luiken, 
elektriciteit algemeen. Tel. 
0485/429 105

 Duits/Engels spre-
kend www.comfortcare-
company.nl.
Tel. 0483/047 517
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 Slagerij Gysels Tartes Françoise Corbello 
 bredabaan 214 bredabaan 212 bredabaan 309 

Poule & Poulette Lourdon 
bredabaan 271 bredabaan 295

b r a s s m a a k tS
5de SMAAKWANDELING TE BRASSCHAAT

ZATERDAG 27 APRIL
12u – 17u

BelleAqua ontwerpt, fabriceert, plaatst en onderhoudt waterzuiverings-
installaties in eigen beheer. Zo bieden wij een totaaloplossing voor het

stockeren, verpompen en zuiveren van diverse waterstromen:
afvalwater, proceswater en hemelwater.

Wij zoeken:

KRAANMAN / CHAUFFEUR CE

(MEEWERKEND) PLOEGBAAS

TECHNISCH MEDEWERKER

CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER

ENGINEER
VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE:

WWW.BELLEAQUA.BE

Contact:
BelleAqua, Nijverheidsstraat 6, 2990 Wuustwezel

t.a.v. Ellen Baeyens (hr@belleaqua.be)



parkbodeactueel

 

Wist je dat ...
om te vallen, ook ouderen die 
nog nooit gevallen zijn?

Hilda, 76 jaar, is vorig jaar van de trap gevallen. Zij durft sindsdien 
de trap niet meer op en af, omdat ze schrik heeft om nog een keer 

te vallen. Heb jij ook angst om te vallen? Je bent niet alleen;  
ongeveer één op twee 65-plussers heeft valangst.

Een val met een ernstig letsel als gevolg, kan valangst veroorzaken waardoor je 
misschien minder gaat bewegen. Hierdoor neemt je spierkracht en evenwicht af 
en vergroot net de kans om opnieuw te vallen. Zo kom je in een vicieuze cirkel 
terecht.

Bespreek je valangst met familieleden, lotgenoten, vrienden en/of 
een arts. Door een gesprek kan je je houding en denken ten  

opzichte van je angst veranderen. 

Laat angst om te vallen je  
leven niet bepalen!

Volgende tips helpen je om deze vicieuze cirkel te doorbreken:

Blijf in beweging.
• Zit niet te lang stil en probeer het grootste deel van de dag licht intensief 
te bewegen. Geef bv. de planten water, doe huishoudelijke taken, speel met je 
(achter)kleinkinderen. Iedere (bijkomende) beweging, hoe klein ook, is beter 
dan niet actief zijn. 
• Vraag aan je arts of kinesitherapeut een specifiek oefenprogramma met 
spierversterkende- en evenwichtsoefeningen die je thuis of in groep kan doen.
• Gebruik een hulpmiddel zoals een wandelstok of rollator indien nodig.

Pas je omgeving en je gedrag aan zodat je het risico om te vallen verkleint.
• Vraag de buschauffeur om te wachten met vertrekken tot je zit.
• Overloop samen met je familie en/of een ergotherapeut je verblijfplaats. 
Breng samen de gevaren in kaart en zoek oplossingen.
• Gebruik handgrepen, bv. in toilet of douche als steun.
• Zorg voor voldoende verlichting. Doe bv. het licht aan als je ’s nachts 
opstaat.
• Laat geen spullen rondslingeren op de grond waar je over kan struikelen.

Meer info?
Ga naar www.valpreventie.be of vraag raad aan je arts. 

kermis Pasen
paasfoor Centrum
vrijdag 19 april (16 uur) 
t.e.m. zondag 28 april 2019
Opgelet andere locatie: Armand Reusensplein!

binnenkort nog meer kermissen in oa: 
Mariaburg, Kaart, Bethanië, Marie-ter-Heide

Brasschaat, een dynamische gemeente die 
kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert 
volgende aanwervingen met een selectieprocedure

VACATURES 
conciërge Gibo Mariaburg

contractueel – onbepaalde duur 
deeltijds (6 à 8 uren/week)

deskundige patrimonium
contractueel – niveau B1-B2-B3 

onbepaalde duur – voltijds

deskundige thuiszorgdiensten/
maatschappelijk assistent

contractueel – niveau B1-B2-B3 
80% – onbepaalde duur

medewerker ruimte & wonen
contractueel – niveau C1-C2-C3 

onbepaalde duur – voltijds

Ontdek alle taak- en profielvereisten en loonvoor-
waarden van deze boeiende jobs op  

www.brasschaat.be/vacatures.

Nog dit jaar zal er in Brasschaat een bosoppervlakte van meer 
dan vier voetbalvelden bijkomen met inheemse boomsoorten 
aan Goordijk. De bebossing komt er in kader van een 
compensatiemaatregel.

Omwille van een vergunning uit 2007 moeten wij als gemeente een compenserende bebossing 
uitvoeren voor een totale oppervlakte van 22.613 m². En de percelen die daarvoor in aanmerking 
komen, zijn de weides achter de tuinen van Goordijk. Die zijn eigendom van de gemeente.

Er zal inheems loofhout worden aangeplant, voornamelijk bestaande uit boswilg, zomereik, zwarte 
els, Gelderse roos en hazelaar. Die streekeigen soorten zullen op die locatie het beste gedijen. Langs 
de ‘achterzijde’ zal een omheining als wildbescherming worden geplaatst om voornamelijk reeën- en 
konijnenvraat te voorkomen aan het jonge plantgoed.

grazende koeien
Concreet gaat het om een aantal stukken weide waar momenteel nog koeien grazen. De boer werd 
door ons al op de hoogte gebracht en de overeenkomst werd stopgezet. Wel kunnen de koeien nog 
blijven grazen tot op het moment dat we de omheining gaan plaatsen. Deze omheining voorzien we 
in oktober, zodat in november de planten kunnen worden aangeplant.

22.000 m² nieuw bos met  
inheemse bomen

reis mee naar  
Bad Neuenahr - Ahrweiler

Onze zomerreis naar Bad Neuenahr-Ahrweiler vindt plaats op 
17 augustus. We bezoeken het historisch wijnfeest in Heimers-
heim. Kostprijs is 52 euro. Inbegrepen is: Broodje met koffie of 

thee bij aankomst, bezoek wijnfeest, bezoek tweede oudste 
wijnkelder in Duitsland met proevertje, warm avondmaal en 

natuurlijk de reis. 

We vertrekken om 6.45 uur stipt aan de kerk Sint-Antonius aan 
de kant van de Miksebaan. En zijn terug omstreeks 23.30 uur in 

Brasschaat.

Inschrijven via: 
Carina Verster-Rotthier - Verhoevenlei 18 - T 03 295 63 40
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BELEVENIS
SHOPPEN

27 april 2019

Ontdek de vele gezellige winkels.
Laat je verrassen door persoonlijk advies.

J  U  W  E  L  I  E  R  S

BARCELONA

Bella 
Bolsa

www.brasschaat.be
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JanssenenJanssen

Janssen en Janssen, bekend van de bolhoedjes, is sinds kort weer opvallend aanwezig
in het centrum van Brasschaat. Op een toplocatie aan de Bredabaan vlakbij het kerk-
plein opende de specialist in vastgoed en verzekeringen een nieuw ruim belevings-
kantoor, het 1ste in de rij. Alles is hier aanwezig om de klanten aangenaam en sfeervol 
te ontvangen voor al hun vragen over vastgoed, verzekeringen, hypotheken, syndicus
of afwerking. Nadien zal Janssen en Janssen zijn belevingsconcept uitrollen naar de 
andere kantoren in de provincies. De keuze van de ligging voor het nieuwe kantoor 
aan de Bredabaan 411 in Brasschaat-centrum gebeurde doelbewust. Het is niet 
alleen een toplocatie, maar ook een ruim en uit-
nodigend pand. Met de inrichting mikte Janssen 
en Janssen heel duidelijk op meer beleving voor 
de klanten en bezoekers. Naast een gezellig salon
is er ook een speelhoek voor de kinderen voor-
zien. Om het nog aangenamer te maken, 

drank en een snoepje. Aparte ruimten nodigen 
uit om dieper op bepaalde zaken in te gaan.

Ruimere openingsuren
“Iedereen kan hier vrijblijvend terecht voor advies en vragen over woningkrediet en 
vastgoed uiteraard, maar ook over verzekeringen en alles wat met het syndicusverhaal 
te maken heeft. In ons vastgoedaanbod komt nu ook het duurdere segment boven 
500.000 euro aan bod. Voor vragen over renovatie, afwerking en homestyling hebben 
wij ook de nodige kennis in huis. Alle medewerkers zitten hier nu onder 1 dak, wat een 
meerwaarde is voor de consument. Wij bieden ruimere openingsuren. Het nieuwe kan-
toor is 6 dagen op 7 geopend, ook op zaterdagvoormiddag. Telefonisch zijn we 7 op 7 
bereikbaar”, legt zaakvoerder Stefaan Janssen uit.
Voor de toekomst gelooft Janssen en Janssen naast een verregaande digitalisering glo-
baal gezien ook in ruimere kantoren met meer collega’s. Het belevingsconcept van het 
nieuwe kantoor in Brasschaat wordt nadien verder uitgerold naar de andere ruime ves-
tigingen in de verschillende provincies. Zo zullen de kantoren in Gooreind, Sint-Antonius 
Zoersel, Merksem, Leopoldsburg en Tremelo een gelijkaardige metamorfose ondergaan.

Vastgoed en Verzekeringen Janssen en Janssen opent 
nieuw belevingskantoor in Brasschaat als 1ste van reeks

Meer informatie: www.janssenenjanssen.be

Wij zijn op zoek naar 
een tuinman / klusjesman 
- gemeente kapellen/
bos - onderhoud tuin en 
werken rondom huis, 
leeftijd niet belangrijk. 
0475 523 523

Te huur App. te Goor-
eind. 1e verdiep: Hal, 
woonk., ing. kkn, berg., 
badk., 2 slpks, garage. Vrij 
1/04/”19. € 635/mnd. Tel. 
0475/939 802

Te koop: Wandk. gebr. 
wit 2,40 x 2,15 m, eetkmr 
mas. eik, kristl lust., Amer. 
ijskast + andere inboe-
del. Elektr. grasmaaier. 
0477/402 095 p.o.t.k.

Polyvalent en flexibel 
werkman,  Brazil iaan, 
zoekt werk zoals poet-
sen, tuinonderhoud, klei-
ne klusjes, schilderwerk, 
enz... Goede referenties. 
Nilson Tel. 0476/392 068

Hulp studie gezocht voor 
naschoolse opvang mid-
delbaar 1x2 per week 
0475/841 431

Te koop: aanhangwagens
als nieuw uit failisement
ROCA Zandvliet
Tel. 0473 193 453

HORECAMEDERWERKERS
GEZOCHT

Wij zoeken enthousiast

BARPERSONEEL
16-40 u/week

voor onze tennisclub TC Snauwaert te Kalmthout

• Wil je helpen sfeer en gezelligheid aan de bar te
 brengen nadat er actief gesport is?

 overdag en ‘s avonds?

• Kun je je vinden in deze voorwaarden, dan ben jij
 de persoon die we zoeken!

• Ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste.

C.V. en motivatie mailen naar:
dorien_heyndrickx@hotmail.com
of via het nummer 0472 414 228

BOEKENMARKT
OP PERRON NOORD
Perron Noord en De Lezer vzw 
organiseren op zondag 12 mei 
van 11 tot 17 uur een boeken-
markt op de site van Perron 
Noord, Licht Vliegwezenlei 
11 Brasschaat. De markt zal 
zoveel mogelijk worden op-
gesteld onder de tent. Tafels 
worden voorzien. Stoeltjes zelf 
meebrengen. Max. 2 tafels per 
deelnemer. Een standplaats 
inclusief tafel van 3 meter, 
kost € 15,-.Inschrijven kan 
via info@perron-noord.be. De 
plaatsen worden toegewezen 
in volgorde van inschrijving. 

ontvangst van de betaling op 
rekeningnummer BE60 7511 
0150 3870 van De Lezer vzw. 
Op de boekenmarkt mogen en-
kel boeken, strips, video’s, cd’s 
en dvd’s te koop aangeboden 
worden. Voor meer inlichtingen 
en het volledig Boekenmarkt-
reglement neemt u contact op 
met info@perron-noord.be of 
de.tweede.lezer@gmail.com

Op 9 juli 2019 gaat Bart Speltincx een enorme uitdaging aan. 
Hij gaat een poging ondernemen om van Dover (Engeland) 
naar Calais (Frankrijk) te zwemmen. Hij doet dit niet zomaar. Hij 
zwemt ten voordele van 2 goede doelen met name woon- en 
zorgcentrum De Mick (Brasschaat) en internaat De Link (St-
Niklaas). Dit is een internaat  voor kinderen met een beperking 
waar Bart werkzaam is als opvoeder.
Wanneer Bart van Engeland naar Frankrijk wil zwemmen, moet 
hij meer dan 32km zwemmen. Alsof dat nog niet moeilijk genoeg 
zou zijn, zijn er nog andere factoren die de poging kunnen be-
moeilijken. Zo moet er rekening gehouden worden met het feit 
dat je zeeziek kan worden van de deining van de zee. Een an-
dere factor waar zeker ook rekening mee gehouden moet wor-
den is de koude van het zeewater. Want tijdens de oversteek van 
het kanaal is het dragen van een pak verboden. De zwemmer 
mag zich wel inwrijven met vet om zich te beschermen tegen 
de koude.
Bart zal ongeveer 2 jaar aan het trainen zijn op het moment dat 
hij zijn poging onderneemt. Momenteel zwemt hij tussen de 35 
en 45km per week (in verschillende trainingssessies). Daarnaast 
wordt er ook getraind om te eten in het water, want het is voor 
de zwemmer, gedurende de ganse overtocht, verboden om de 
boot aan te raken. 
Wie meer wil te weten komen over dit project kan altijd terecht op 
de website: www.mlzwemt.be of op de sociale media (facebook 
en instagram): MLzwemt. We willen nog even meegeven dat gif-

ZWEMMEN VAN DOVER NAAR
CALAIS VOOR HET GOEDE DOEL

Je huis 
ISOLEREN? 
Doe het nu!

Samen met Igean organiseert het Brasschaats gemeente-
bestuur een groepsaankoop spouwmuurisolatie. Wie inte-
kent kan, zonder zorgen én voor een lage prijs, zijn spouw-
muur laten isoleren.

Door de muren van je woning goed te isoleren, geef je minder 
geld uit aan verwarming, blijft het in de winter lekker warm en in 
de zomer langer fris. Bovendien heeft spouwmuurisolatie ook 

Spouwmuurisolatie is een eenvoudige en goedkope manier van 
isoleren. Voor minder dan 15 euro per m² is het een investering 
met een terugverdientijd van 3 tot 5 jaar. Bovendien heb je nog 
recht op een premie van 5 euro per m². De werken nemen maar 
een dag in beslag en je hebt er geen bouwvergunning voor nodig.

Inschrijven nog tot en met 31 mei! 
www.igean.be/groepsaankoopmuurisolatie
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Brandhout eik (vers)

Los geleverd:
lengtes van 2m = € 40/m³ excl. btw

Gratis geleverd vanaf 10m³ 
(binnen straal van 15km)

lengtes van 30-35cm = € 60/m³ excl. btw
Gratis geleverd vanaf 5m³ 

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Proclamatie schrijfwedstrijd “Jong Brasschaat schrijft” Da-
vidsfonds Brasschaat en Standaard boekhandel Brasschaat 
organiseerden de voorbije maanden de 3de editie van “Jong 
Brasschaat schrijft”, een wedstrijd voor “Young Adults” (leeftijd 
van 16 tot 24 jaar) voor het schrijven van een kortverhaal. De 
wedstrijd startte in september 2018 en liep tot 9 maart 2019. 
Einde maart beoordeelde de jury de ingezonden werken. Dankzij 
de unieke samenwerking tussen Davidsfonds Brasschaat en 
Standaard Boekhandel Brasschaat zal een mooi prijzenpakket 
aangeboden worden aan de winnaars. Bovendien kan iedereen, 
van 5 tot 22 april, via de website van Davidsfonds Brasschaat 
stemmen voor een publiekswinnaar. Al de genomineerden 
van deze “shortlist” nemen deel aan een literatuurfestival. De 
prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 26 april 2019 in de winkel 
van Standaard Boekhandel, Bredabaan 316 te Brasschaat. De 
proclamatie start om 19.30 u. en is voor iedereen vrij toegankelijk. 
Je bent daar welkom vanaf 19 u

Te  huur :  Wuus twe -
zel-Gooreind, Waterdreef 
13, gelijkvl. appartement, 
3 slaapkamers, terras, tuin 
en garage. Vrij 1 juni 2019. 
Tel. 0498/72 73 45

Te koop: 80 PUZZELS in 
goede staat . 
GSM: 0485 652 575

Verwijderen van moei-
lijke bomen, gr. offerte 
0487/715 534

Pedicure Eline komt bij u 
aan huis! Basis pedicure + 
voetmassage € 30 Spa pe-
dicure € 40 Basis pedicure 
+ gellak € 45 Wilt u mooie 
verzorgde voeten aarzel 
dan niet om een afspraak 
te maken op het nummer 
0499 693 661 

Leegruimen van tuinen, 
planten, bomen, struiken 
en afvoeren. 0487/715 534

Te huur: Ondergrond-
se parkeerplaats omg. 
Lage Kaart, Magdalenalei. 
0475/897 634

LENTEFEEST
ZONDAG 28/04

Graag nodigen we jullie allen uit 
op een brunch: zondag 28 april 
tussen 11 en 15 uur , in “Ons 
Middelheem”, ten voordele 
van de Sint-Vincentius genoot-
schap, Inlichtingen en inschrij-
ven: Monique Boucquey: tel/03/ 
651 48 93.  Gsm: 0479 37 04 91
Prijs: 20 € p.p. 10 € voor kinde-
ren van 3 tot 12 jaar. op rek. van 
Femma Brasschaat centrum: 
BE28 1030 4543 9720. Inschrij-
ven tot ten laatste 19 april

Te koop: wasmachine 
Whirlpool als nw.
0479 381 137

Man zkt tuinwerk, met 
ervaring + klusjes. 
0479/271 417

Huishoudhulp met dien-
stencheques. 
0465/899 127

Bvba renovatiewerk, pro-
jecten, tuinonderh., ruwb., 
terr. 0465/993 577

Klusman inricht. elektr., 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

Te koop gevraagd: 2de 
H.-aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-
remde. 0492/263 118

Te huur: app. 2eV. 1 slp, 
living, gr. kkn, bdk + dou-
che. Rustige persoon, 
wijk Kaart. 0497/917 161 
- 03/651 85 75

Te koop collectie dvd, 
cd, lp + 45 toeren ± 300 
stuks + radio/cd speler + 
platenspeler. Alles voor € 
120. Gsm 0478/445 266

Gezocht: Ik (man 76j.) 
zoek kamer om er af en 
toe eens te verblijven. Tel. 
0478/046 016

Gezocht student of bijv. 
om  gras af te rijden. 
0498/016 499 Mariab.

Ik zoek schilderw., Corn., 
ramen, deuren, voll. bdk 
renov. 0484/063 094

Ik zoek alle tuinwerk, ha-
gen scheren, onderhoud. 
0474/453 834

Ik zoek werk, tuinwerk, 
machine, schild., afwas, 
schoonm. 0466/336 364

Samana MtH dankt
Samana MtH dankt alle 
winkeliers en zaakvoerders 
van Maria-ter-Heide voor 
hun gulle gift ter gelegen-
heid van de tombola ten 

voordele van de 
zieken op haar 

jaarlijks lentefeest.

Noorderlicht
Regionaal praatcafé dementie
SOMS BEN IK ZO MOE

Johan Van Oers interviewt 
Tifany Bracké , psychologe 
en een mantelzorger over de 
draagkracht en draaglast bij 
mantelzorgers. Welkom op dins-
dag  7  mei 2019  om 19.30 u. 
Brasschaat , Dienstencentrum  
VESALIUS Prins Kavellei 77. 
Iedereen welkom, gratis, zonder 
inschrijven! AANDACHT WIJZI-
GING LOCATIE-PRAATCAFE 
IN!!! BRASSCHAAT!! Wil je als 
mantelzorger deelnemen aan 
het praatcafé mag je de persoon 
met dementie meebrengen : 
DC Vesalius organiseert gratis 
opvang en activiteit van 19 u 
tot 22 u. Voor de opvang  graag 
inschrijven op 03/650.25.71 of 
tine.augustyns@zorgbedrijf.be 
tot 30 april aub

Goedk. verwijderen van 
bomen, hagen, coniferen. 

Te koop: 700 klinkers ge-
kleurd 10x10x5 cm.
 0496/ 839 547

Ik zoek werk: tuinwerk, 
schilderen, poetsen, strij-
ken. 0493 374 025

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

“De stand van het land: we kun-
nen ve´e´l beter!” “En waarom 
doen we dat dan niet?” lezing 
door Guy Tegenbos. woensdag 
24 april 2019  om 20 uur. Ons 
Middelheem, Bredabaan 423, 
2930 Brasschaat. Een voordracht 
over het twee-landenland België, 
de politisering van dit land, de 
visies in de politiek, het gebrek 
aan budgettaire discipline, de 
noodzaak grotere gemeenten te 
vormen, het onaangepast zijn van 
het zwaar gesubsidieerde partij-
enlandschap aan de noden van 
het lokale bestuur, de burger die 
meer te zeggen wil hebben, ....
Een maand voor de verkiezin-
gen krijgt u daarin meer inzicht, 
voordat u naar de stembus gaat 
om onze afgevaardigden een 
belangrijke plaats te geven in ons 
land en in Europa. Toegangsprijs: 
In voorverkoop € 12; DF-leden € 
8; <25 jaar € 4. (Aan de kassa € 
2 extra).   Abonnementen: vrije 
toegang. Reserveren: via www.
davidsfondsbrasschaat.be  of  
activiteiten@davidsfondsbras-
schaat.be of  bij Ria Keysers (T. 
03 652 12 86)

Man 43j zkt vr ts 25-70j 
v openrel of latrel of rel. 
0486 065 285

Wandel gratis mee met 
een natuurgids. 

Voorjaarswandeling in domein 
‘de Uitlegger’ op zondag 28 
april 2019 De natuurgidsen van 
Kapellen nodigen u van harte 
uit op een begeleide wandeling. 
De Uitlegger is samen met do-
mein Oude Gracht beschermd 
landschap. Naast het bos, waar 
naaldsoorten domineren, kan je 
ook genieten van de vijver. Die 
is op een wel erg unieke ma-
nier ontstaan: uit bunkers van 
de Eerste Wereldoorlog. De 
toenmalige eigenaar bedekte 
die bunkers netjes met zand 
waarbij het vijvercomplex werd 
uitgegraven. De antitankgracht, 
die het gebied doorkruist, zorgt 
voor een bijzondere biotoop 
met heel wat zeldzame dieren 
en planten. We kijken hoe de 
lente langzaam maar zeker 
zijn intrede doet. Afspraak op 
12 april om 14 u aan de ingang 
van de Uitlegger, Heidestraat 
Zuid, Kapellen. De wandeling 
duurt ongeveer 2 u. Aange-
past schoeisel is aangeraden. 
Deelname is gratis! Iedereen 
welkom. Organisatie: Natuur-
gidsen Kapellen (V.M.P.A.) 

Zaaien van nieuwe ga-
zons,  g ra t is  o f fe r te . 
0487/715 534
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

SINT-JOB-IN-’T-GOOR
BOSSCHAERTLAAN 17
Verzorgde open bebouwing ‘type bungalow’ met 
2 slaapkamers en losstaande garage op mooi 
perceel van 1000 m².Landelijk gelegen nabij 
centrum van Sint-Job-in-’t-Goor. Voorzien van alle 
hedendaags comfort en instapklaar. EPC: 520

€ 345.000

SCHOTEN
VORDENSTEINSTRAAT 77/81
Laatste stijlvol appartement in ‘Vordenstein’ van 
113 m² met ca 20 m² Zuid terras in hartje Schoten, 
voorzien van alle moderne comfort en afgewerkt 
volgens de huidige normen. Er zijn tevens 6 bo-
vengrondse garageboxen, 3 parkeerplaatsen en 
5 afgesloten kelderbergingen beschikbaar. EPC: 49

€ 299.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT      BRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

STABROEK

KAPELLEN

HOEVENEN

KAPELLEN

BERGSTRAAT 40
Prachtig gerenoveerde halfopen woning met 3 
slapkamers en ruime tuin met zij- ingang. Aan-
gename ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ in directe 
nabijheid van winkels, scholen en openbaar ver-
voer. Mooie afwerking en voorzien van alle modern 
comfort. Instapklaar. EPC: 178

€ 349.500

LEEUWERIKLAAN 3/2DE VERD. 
Gunstig gelegen 2-slpkrapp. met bijhorende gar. 
Betreft een verzorgd app. voorzien van alle heden-
daags comfort. Ruime living, ingerichte keuken met 
toestellen, badkamer met inloopdouche, lavabo-
meubel en aansluiting wasmachine, apart toilet, 2 
ruime slaapkamers waarvan één met achterterras. 
Garage gelegen achter het hoofdgebouw. EPC: 267 
€ 700

ROCHUSLEI 41
Gunstig gelegen duplex-appartement met 2 slaap-
kamers op mooie locatie te Brasschaat-Mariaburg. 
Aangename woonomgeving nabij winkels, scho-
len en openbaar vervoer. Mogelijk ruime garage bij 
te kopen mits meerprijs. Leuk appartement, ideaal 
voor starters ! EPC: 449

€ 185.000

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin. Ho-
gerop duplexappartement met 2 slaapkamers. 
Achteraan op het perceel een ruime garage voor 
2 wagens met uitgang naar Aerdenlei. Mooie 
opbrengst ca. 2.220,- euro/maand. TOPLOCATIE 
!!! EPC: 331
€ 595.000

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen halfopen bebouwing met 3 slaap-
kamers en ruime losstaande garage op een mooi 
perceel van 461 m². De woning is voorzien van 
alle modern comfort en instapklaar. Aangename 
rustige ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels, 
scholen en openbaar vervoer. Oorspronkelijk 
bouwjaar 1987 later gerenoveerd. EPC: 567
€ 398.000

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename 
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. 
EPC: 692

€ 329.000

HOGE KAART 136
Rustig gelegen zeer ruime recente woning (BJ 
2007), grote garage, 4 ruime slaapkamers + 
dressing, living met open keuken op gelijkvloers 
bij tuin, luxe keuken en badkamer. huisbreedte 
7,2m. EPC: 106

€ 489.000

REINAERTLEI 8 
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 3 slaapkamers op de 1ste verdieping van 
klein gebouw in Centrum van Brasschaat op 
kleine afstand van winkels, openbaar vervoer en 
Bredabaan. Garagebox verplicht bij aan te kopen 
voor 20.000,- euro meerprijs! EPC: 97

€ 192.000

VELDSTRAAT 95
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, garage 
en tuin met achteruitgang naar Du Boislei. Gunstig 
gelegen in Centrum in zijstraat van Bredabaan 
op wandelafstand van winkels, scholen en park. 
Openbaar vervoer vlakbij. Woning is nog iets verder 
af te werken. EPC: 504

€ 269.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperc. bouwgrond voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomgeving 
op kleine afstand van centrum Van Brasschaat. Mo-
gelijke bebouwing van max 60 m² met bijkomend 
verdieping en kelder. Uitbreiding mog. met terras 
van 20 m². Geen domicilie mog. Geen bouwverpl. 
€ 109.000

ANTWERPSESTEENWEG 273
Ruim app. gel. in residentie Vijverhof nabij winkels 
en openb. verv.. Dit app. beschikt over een inkomhal 
met gastentoilet, ruime liv., kkn, terras van 15 m² met 
prachtig zicht op groen en vijver (oriëntatie: ZW), bdkr 
met bubbelb. en 2 slpks waarvan 1 met dressing. 
In de kelderverd. 2 ind. bergkelders en autostnplts. 
Dak vernieuwd en geïsoleerd in 2018. EPC: 209
€ 279.000

KASTANJELAAN 18
Ruim appartement met 2 slaapkamers, vernieuwd 
terrasje en garagebox gelegen in een rustige 
woonwijk met zicht op een parkje. Ruime living 
met open keuken, afzonderlijk toilet en praktische 
berging. Het dak werd vernieuwd en geïsoleerd 
in 2018. EPC: 372

€ 169.000

LEUGENBERG 149
Goed gelegen opbrengsteigendom, bestaande 
uit een handelsgelijkvloers en een zeer ruim, mooi 
afgewerkt duplexappartement met 3 slaapkamers 
en ruim terras. Mogelijk tot uitbreiding van gelijk-
vloers en bijbouwen van appartementen op 1ste 
en 2de verdieping. EPC: 332

€ 365.000

JONKER DE HAZELAAN 11
Ruime open bebouwing op een perceel van 594 m² 
gelegen in een rustige woonwijk nabij het centrum 
van Stabroek. Deze woning beschikt over ruime 
living met open haard, luxe veranda, inpandige 
garage, 5 slaapkamers en verzorgde tuin. EPC: 364

€ 395.000

LINDENDREEF 20
Prachtig gelegen perceel bouwgrond met opper-
vlakte van 2 236 m² geschikt voor het bouwen van 
een open bebouwing. Perceelbreedte bedraagt 33 
meter. Rustige en groene woonomgeving nabij 
het centrum van Putte-Kapellen. Vlotte verbinding 
naar autostrade.

€ 379.000

EKEREN

STABROEK

WUUSTWEZEL

EKEREN

GRIMALDILAAN 220
In een heel rustige straat en omgeving gelegen 
ééngezinswoning met 4 slaapkamers, living, 
open keuken, ingerichte badkamer, veranda, 
oprit voor 2 wagens, kelder en zolder. Zeer mooie 
woning. EPC: 275

€ 275.000

KLOOSTERSTRAAT 94
Gunstig gelegen ruime halfopen bebouwing met 
4 slaapkamers, garage en tuin. Aangename 
ligging in centrum van Wuustwezel.De woning 
dient wel gerenoveerd te worden. Mooi project 
voor beginners. EPC: 584

€ 269.000

PUIHOEK 6
Landhuis op een perceel van 1 289 m² op mooie 
locatie. Volledig gelijkvloers wonen. Twee ruime 
slaapkamers, inpandige garage met automatische 
poort, veranda en grote tuin (West). EPC: 432

€ 359.000

STABROEK
DORPSSTRAAT 172
TOPLIGGING!! Appartement in het centrum van 
Stabroek, eerste verdieping met lift, met als indeling 
een inkomhal, apart toilet, living, ingerichte keuken, 
2 slaapkamers, een badkamer met inloopdouche, 
bergplaats en een terras achteraan. Elektriciteit is 
conform, laag EPC attest. EPC: 108

€ 169.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

SCHOTEN
KRUININGENSTRAAT 181
Gezellige woning met veel lichtinval, 3 slaap-
kamers, ingerichte badkamer, eilandkeuken 
met lichtstraat, cv gas, apart toilet, tuin en ruim 
atelier. EPC: 222

€ 225.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
BEENHOUWERSTRAAT 41
Hoekwoning met 3 mogelijk 4 ruime slaapkamers, 
badkamer, douchekamer en stadstuin van 17,50 
m² gelegen nabij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. EPC: 699

€ 229.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achter-
uitgang. Gelegen in doodlopend straatje nabij 
centrum van Ekeren Donk. De woning is reeds 
gedeeltelijk gerenoveerd maar moet wel nog iets 
verder afgewerkt worden. EPC: 630

€ 209.000
(VG-WG)

(VG-WG)

(VG-WG) (WG) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Zwaantjeslei 84 – gunstig en rustig gelegen 
rijwoning met 3 slaapkamers, hal, garage, keuken, living, 
badkamer, tuin met tuinhuis.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Brasschaat
*De Romboutweg 35: HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 
4 slpkrs. Zolder. CV op Gas. Gar 2 wagens. BJ 1964 - EPC 530

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Brasschaat heeft oog voor de gezondheid van haar burgers en 
geeft ze een duwtje in de rug naar voldoende beweging. Voor 

Brasschaatse Wielerclubs zorgen voor enthousiaste begelei-

SPRING OP JE FIETS

Foto: Sportdienst Brasschaat

DAVIDSFONDS  BRASSCHAAT
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EPC 339kWh/m² (vg,wug,gmo,gvkr)

BERENDRECHT 

Degelijke HOB op 476m² grond, 
living + OH, open keuken, 
4 slaapk, luxe nieuwe badk, 

garage, tuin, enz.

€ 299.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

Info via welkom@groupb.be of tel. 03/647 33 03 

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

INDIEN ER NOG WERKEN MOGEN WORDEN UITGEVOERD IN DECEMBER EN JANUARI 
GENIET U VAN 20% EXTRA KORTING OP UW PRĲ SOFFERTE

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

WONEN IN DE KERK
Het is zeker geen geheim meer dat er met onze kerk, H.Familie, 
wat staat te gebeuren. Een tijd geleden hebben de media, kran-
ten en ATV, er reeds aandacht aan besteed.Het dossier krijgt 
stilaan vorm, plannen zijn gemaakt, ramingen van de kosten 
worden gemaakt,…Dat er kerken zijn, waaronder de onze, die 

komsten dalen en door de ouderdom van de gebouwen stijgen 
de kosten. Willen wij onze kerk(en) behouden, dan moeten 
we oplossingen zoeken om de kosten te kunnen blijven dra-
gen. Ons kerkgebouw, bijna 110 jaar oud, heeft zwaar geleden 
door de inslag van een V1 bom op de Rustoordlei.  Ondanks de 
heropbouw na de oorlog, werd de schade toch niet helemaal 
hersteld.  De kerk heeft dringend een noodzakelijke renovatie 
nodig en moet ook aangepast worden aan de noden van de 
tijd. Ons kerkgebouw, moet meerdere functies krijgen, om alzo 
de kosten te kunnen spreiden en inkomsten te verkrijgen. Zo 
kan ons kerkgebouw nog een mooie toekomst hebben, ook als 
kerk. De renovatie zal ook bijdragen tot de verfraaiing van het 
kerkplein, gans de herinrichting zal ten goede komen van de 
wijk Kaart. Wat onze plannen zijn, waar we met de kerk naar toe 
willen, kunt U vernemen op onze informatie avond op woensdag 
24 april 2019 om 20.00 uur in de kerk H. FAMILIE, Rustoord-
lei, Brasschaat. Iedereen van harte welkom. Contact: Kerkraad 
H.Familie, Paul Lambrechts 0496/23.41.93
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Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

KURT koopt voor 
eigen rekening!

Heeft u een woning, 
bouwgrond,

projectgrond of 
afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475 421 326
coolmorenv@gmail.com

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

Man zoekt werk: Tuin, 
schoonm., verh., schild., 
kkn, afwas. 0467/609 725

www.garden-solutions.be
Snoeien en vel len V. 
gevaarl. bomen, m. eig. 
hoogtewerk. ,  f rez.  v. 
stronken. 0475/511 603

Ik haal en breng jouw 
strijk (dienstencheques). 
Tanja 0476/631 335

Huis te koop + studio, 4 
slpk, ing. kkn, 2 badk., gr. 
living, gar. Lage kaart € 
279.000 Tel. 0496/998 544

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

Man zoekt werk: Schil-
deren, tuinwerk. 0487/856 
864

Te koop: Dakapp. Poster-
ijstr. 67, Gooreind met zon. 
dakter. 54m². Pr. €160.850 
met epc. Liv., kkn, slpk, 
badk. + gar. T. 0468/167 
884, na 17u 03/337 50 81

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 Dirk

Te huur: Gr. gemeub. 
mod. studio Schoten C. 
€595. 0495/214 041

Schilderw.,  Gyproc, 
Lam. All., sort bezett. 
schilderkl. Gr. prijsoff. 
0485/300 437

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

Vakmanschap sinds 1926

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782



Brasschaatse Film,     Nr. 16,     17-4-2019  23

Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

GRATIS PLAATSING VANAF 5 RAMEN
*** BELGISCHE MAKELĲ  ***

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Mail naar: Rudi@raamcomfort.be Of bel 03-3117449

ACTIEWEKEN BATIBOUW
Rolluiken: gratis motor

Zonnetenten: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis plaatsing

Lameldaken met gratis led lamel

En nog veel meer........

35 jaar ervaring

RAAMCOMFORT 
OVERKAPPINGEN EN ZONWERING

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP
Voor al onze panden zie onze website

www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Op het gebied van wonen speelt de gemeente Brasschaat 
wel eens de rol van pionier. U herinnert zich misschien nog 
wel het project in Mariaburg waar appartementen boven op 
een school werden gebouwd. Die zĳ n allemaal vlot bewoond 
geraakt. Nu wordt uitgepakt met wonen in de kerk. Inder-
daad, de kerk van de parochie Heilige Familie in de wĳ k Kaart 
leent zich daar perfect toe. Het dossier krĳ gt stilaan vorm. 
Deze kerk heeft het fi nancieel niet gemakkelĳ k. De inkomsten 
dalen en met de jaren stĳ gen de kosten. De kerkraad ging 
op zoek naar een oplossing en die werd gevonden. Het kerk-
gebouw zal in twee stukken worden gedeeld. Er komt met 
andere woorden een horizontale opdeling. De begane grond 
wordt voorbehouden voor de eredienst en op de verdieping 
kunnen enkele betaalbare woningen worden gerealiseerd. 
Dit project kadert in een ruimer plaatje. Het kerkplein wordt 
verfraaid. 
Er is al een architect aangesteld en er zĳ n subsidies van 
Vlaams minister Liesbeth Homans.
De kerk is 13 meter hoog. Ze is gebouwd in neo-romaanse 
stĳ l. Er zĳ n relatief kleine ramen, die bevinden zich allemaal 
in de onderste helft. Er zouden zes woningen mogelĳ k zĳ n. 
Met dit project wordt ook tegemoet gekomen aan de vraag 
van jongeren om op een betaalbare manier in Brasschaat te 
kunnen blĳ ven wonen. Dat wordt dan een win-win-situatie 
genoemd. 
Er zĳ n wel meer voorbeelden van een herbestemming van 
kerken. Maar hier gaat het om een nevenbestemming en dat 
is toch eerder zeldzaam. De kerkraad is alvast zeer blĳ  dat de 
“kerk van de Rustoord” op deze manier een mooie toekomst 
tegemoet gaat. Met de grondige renovatie van het nabĳ ge-
legen Mariadomein wordt nu een nieuwe fase in gang gezet. 
Het zal de wĳ k Kaart alleen maar ten goede komen.
Wie de plannen wil bekĳ ken of meer informatie wenst, kan 
terecht op woensdag 24 april om 20u in de kerk H. Familie 
aan de Rustoordlei. Iedereen is welkom.

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Te huur voor rustige per-
sonen: luxe app. 2eV met 
lift gr. liv. + terr;, 2 slpk + 
gar., voll. ing. kkn Molen-
weg 11, Brassch. onm. vrij. 
Tel. 03/605 90 01

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder 
Tel. 03 663 65 70

Te huur: Brass. Centr. Br. 
449. Gerenov. licht hoek-
app., uitzicht op groen, 1e 
Verd., lift ruime liv., grote 
nieuwe keuk., 2 slpk, bad, 
douche. 1-2 pers. nabij 
park, winkels. Gar. mog.
€ 720/mnd + € 45 vk. 
Tel. 0474/409 223, 
03/651 31 89

EZR- eenvoudig zor-
geloos renoveren Al uw 
kleine of grote renovatie-
werken binnen of buiten. 
omkappen van bomen, 
vervoering van afval, op-
ruimingen van tuinafval 
of garages doen wij ook. 
tel:0484 629 712 
info@ez-renoveren.be
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Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Dienstencentra Brasschaat
Vanaf ma 29/04 is er in elk dienstencentrum (ook in de Remise) een oefen-
stemcomputer aanwezig, in het kader van de aankomende verkiezingen. Kom 
gerust eens op voorhand oefenen.

1) Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
tel  03 663 77 07 – fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
NIEUW: ook naailessen op vrijdagnamiddag! 25 euro voor 5 maanden
NIEUW: ook stoelyoga op donderdag namiddag
ma 15/04 om 14 uur : smul : BAVAROIS

di 16/04 om 13.30 uur : kinderatelier ; knutselen voor Pasen
do 18/04 om 09 uur : workshop beren ‘hondje in mand’
do 18/04 om 09.30 uur : PC Club
vrij 19/04 om 09.30 uur: mandala
do 25/04 om 09 uur : patchwork
vrij 26/04 om 09.30 uur : zentangle
ma 29/04 om 14 uur : BINGO
di 30/04 om 14 uur : bloemschikken (we creëren een elegante ‘groenbussel’)
Op maandag 22/04 (2de paasdag) is ons dienstencentrum gesloten.

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
ma 1/04 om 14 uur: 1-april-vis-quiz met smul in ons cafetaria - op voorhand do 
11/04 om 14 uur : Paasbingo: ook de kinderen en kleinkinderen zijn welkom.
di 23/04 om 13 uur : naai- en brei-atelier ‘moeders voor moeders’
do 25/04 om 14 uur: voordracht van Jef ‘Wiener Festwöche’ - deelname gratis, 
wel graag op voorhand inschrijven
ma 29/04 om 12 uur : ‘Yoga als pijnbestrijding’. Wegens succes van deze activiteit 
wordt er vanaf eind april een extra lesuur georganiseerd. Het ideale moment om 
met deze vorm van pijnbestrijding kennis te maken, in een reeks van 6 lessen. 
Inschrijving telefonisch via het DC of via de sportdienst.
Op maandag 22/04 (2de paasdag) zijn onze burelen gesloten.  Ons restaurant is 
wel geopend die dag en kom ook gerust iets drinken in ons cafetaria.

3) Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 2930 BRASSCHAAT 
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

ze gerust mee.
Maandagochtend: Aquarel: Je kan nog aansluiten
Maandagnamiddag: 13.30 - 16 uur zangstonde: gratis (wij zoeken nog man-
nenstemmen)
Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase 
(9.45 - 11.15). gratis

Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis

Elke di in april: patchwork: 10.15 - 15.30 uur
Ma 15/04: 13.30 naald en draad   /   kantklossen
Di 16/04: 9.30 uur: genealogie / familiekunde
Wo 17/04: 13.30 uur: wandelen met Lus en Lydia naar de Donk (5km)
Vr 19/04: 9.30 uur: Spaanse conversatie
Vanaf 23 april starten al onze reeksen ‘sport overdag’ terug op.
Di 23/04: 13.30 uur: workshop: wat is verschil tussen tablet / iPhone / GSM / laptop
Wo 24/04: 10 uur: digi-spreekuur

Wo 24/04: 14 uur: dansnamiddag

Di 30/04: 13.30 uur: workshop: wegwijs in de Cloud
We gaan nog eens op uitstap met een bus, richting Poperinge: 20 juni. 50 € . 
Je kan al inschrijven.
Doe mee met de familiale wandelzoektocht van Wijkwerking Mariaburg vanaf 2 juni.
Op maandag 22/04 (2de paasdag) is ons Dienstencentrum gesloten.

Sierbestrating • Opritten
Terrassen • Aanleg tuinpaden

Uitbreken & heraanleggen • Oude bestrating
Vaartstraat 6 • 2340 Beerse • Tel./Fax: 014-61 17 51 • GSM: 0495 54 35 40

info@vg-bestratingen.be • www.vg-bestratingen.be
GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

V&G Bestratingen BVBA

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

mail uw CV

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Te huur: -

Te koop -

-

Algemene renovatiewer-
ken.

Te koop: -

Franstalige opvang ge-
zocht

-

Zoekt u een loodgieter? 

Inkoop oud goud en 
juwelen: 

-

-

Tuinwerk Ronny Kanora

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Ik  zoek  werk :

Babysitting, -
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN 
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE 

DAKWERKEN
Van Zantvoort

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu 
alle dagen van 8u tot 22u, 
ook tijdens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

ERIKADREEF 14
2900 SCHOTEN

-10% KORTING
GRATIS
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder 
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi 
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ 
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Jarenlange ervaring.
 

Wĳ tonen onze woonsten in de beste sfeer en 
volgens de nieuwste presentatie-technieken.

www.immopoint.be  •  T 03 535 12 75
QUALITY REAL ESTATE 

Te huur: Gooreind Pos-
terijstr. 67 dakapp. met 
zon. dakter. 54m² met epc, 
tuinhuis, liv. ing. kkn, slpk, 
badk., gar. €580/mnd. + 
gar. T. na 17u. 03/337 50 
81 - 0468/167 884

Ik zoek werk: Schild., 
bezetten, tuinwerk. 
0487/566 652

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys&-
Co. Bredabaan 246 Bras-
schaat. 03/430 20 83

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188 
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Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

MAANDAG    15
DINSDAG    16
WOENSDAG  17
DONDERDAG   18
VRIJDAG      19
ZATERDAG   20

Ophaling huisvuil april

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil april

GFT

MAANDAG   22
DINSDAG   23
WOENSDAG  24
DONDERDAG   25
VRIJDAG     26
ZATERDAG     27

Rest-
Afval

rode
straten

PMD
GEEN OPHALING

OP MAANDAG
22 APRIL

OPHALINGEN 
VERSCHUIVEN NAAR 
26/04 (RECYCLAGE-

PARK 22/4 GESLOTEN)

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

20-21/04 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

20-21/04 Pauwels Dirk 0468/211 404

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 

20-21/04 Dr Suykens 03/666 33 02
22/04 Dr. Budts 0494/725 085

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Leren vanuit de kracht van elk kind: 
theoretisch of praktisch, verdiepend of 
remediërend.
Welkom in Mater Dei!

Kies uit één van onze 5 talentateliers
meer info op onze website

Maak kennis met onze nieuwe 1e graad.

KIJKDAG
27 april 2019

van 14 tot 17u

ACCENT OP 
TALENT!

www.materdeibrasschaat.be

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat
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Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

info@prinskavelhof.be    t. 03 340 18 75    www.prinskavelhof.be

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

kaveltafel@meeza.be  •  t. 0493 89 14 44  •  www.prinskavelhof.be

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

VOOR ELK MOMENT IETS LEKKERS
Het recept voor een geslaagde zondag is ons 
3 gangenmenu, geïnspireerd op het seizoen.  
Kom proeven met onderstaande voucher.

Maar ook van een lichte lunch, snack of goede 
babbel met een drankje kan u dagelijks bij de 
Kaveltafel genieten.

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

VOOR ELK MOMENT EEN BELEVING
Laat je verrassen tijdens al onze activiteiten: 
Paasbrunch, Singalong, Aspergemenu, BBQ,..

Heb je zelf iets te vieren? In de aansluitende 
feestzaal maken wij van elk moment een 
ware belevenis. 

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Geldig t.e.m. 1/08/2019

Naam: .......................................................

Adres: .......................................................

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

by

GEZELLIG 
IN JE TUIN

Kapelsesteenweg 511-517, Ekeren
VOLG ONS VIA     Oh Green Belgium        Ohgreen_be        ohgreen_BE        ohgreen.be

FRIGO-TECHNIEK
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - 03/651 68 43

www.frigo-techniek.be

werft aan

INSTALLATEURS AIRCO & WARMTEPOMPEN
KOELTECHNIEKERS

part time of full time

Functies:
 • Installeren van airco’s en warmtepompen
 • Onderhoud aan installaties
 • Opsporen en oplossen van storingen

 • Opleiding koeltechnieker of ervaring in de sector
  is een noodzaak
 • Rijbewijs B
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Klantgericht, een teamspeler en een doener met
  passie voor techniek.

Wij bieden u een afwisselende job in een familiale sfeer.

E-mail CV naar Dave Verhofstadt:
info@frigo-techniek.be of bel voor afspraak op 0478 760 844

INNOVATIVE HEATING AND COOLING

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Dame geeft computer-, 
smartphoneles aan huis. 
Mail, internet, foto’s or-
ganiseren, alle merken, 
updates. 0479/872 410

Ik koop collecties LP’s 
45T, CD jazz, pop, etc., 
boek, strips, pickups, dvd. 
Beste prijs. 0475/376 496

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 16u


